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EDITAL  

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES  

RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG  

  

PROCESSO Nº 00010701/20  

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INRAESTRUTURA E URBANISMO, por intermédio da CPL ESPECIAL, constituída pelo Decreto Municipal nº 

118/2020 de 01/07/2020, publicada no SITE DA PREFEITURA, torna público, para conhecimento dos 

interessados, a abertura da licitação na data, horário e local indicados, destinada à contratação do objeto citado no 

subitem 1.1 deste Edital e seguirá todos os procedimentos descritos no mesmo e em seus anexos. O procedimento 

licitatório obedecerá à Lei 12.462/11, Decreto Federal nº 7.581/11, Decreto Federal nº 8.080/11, Decreto Federal 

nº 8.251/214, Lei de Licitação nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, bem como 

à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos e ao TERMO DE COMPROMISSO 

Nº 0032/2017, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.  

1.0. - DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL  

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente 

à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS COMUNIDADES (BELA VISTA, APUÍ, URUCURITEUA, 

SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO ANTÔNIO ACAPUTEUA, 

CRISTO REI E PUEIRINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS E TAXAS, DE 

ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE COMPROMISSO Nº 0032/2017, que constam nos anexos do edital de 

RDC PRESENCIAL Nº 001/2020.  

1.2. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na sede da prefeitura municipal situado à Rod. BR 010, s/nº, 

Bairro: Industrial, Vila França, São Miguel do Guamá, CEP: 68.660-000, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8h00min 

às 14h00min, ou no site da prefeitura municipal e no mural de licitações do TCM/PA.  

1.2.1. A retirada dos documentos no local indicado será realizada através de requerimento à COMISSÃO, pelo 

interessado, fornecendo este o dispositivo eletrônico (PEN DRIVE), para copiar os citados documentos, sem ônus 

reais.  

2.0. – DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO  

2.1. No dia 18/08/2020, às 09:00 horas na sala de licitações da prefeitura municipal no endereço mencionado no 

subitem 1.2. acima, a empresa interessada fará entrega da sua PROPOSTA DE PREÇOS, respeitando-se o horário 

e a data estabelecidos neste subitem;  

2.2. A data para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor será de 24h (vinte 

e quatro horas) após o resultado do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS. O presidente da Comissão Especial 

de Licitações poderá remarcar uma nova data para apresentação dos documentos de habilitação caso não possa, por 

caso fortuito ou de força maior, ocorrer a apresentação no prazo estabelecido neste subitem;  

2.3. Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas pelo licitante classificado em 

primeiro lugar.  
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2.4. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela COMISSÃO os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante subsequente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital;  

2.5. Se na data indicada no subitem anterior não houver expediente no órgão licitante, a abertura da licitação fica 

transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo local e horário.  

3.0. – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

3.1. Forma de Execução da Licitação: PRESENCIAL  

3.2. Modo de Disputa: FECHADO  

3.2.1. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora 

designadas para que sejam divulgadas (art. 17 da Lei 12.462/11 e art. 18 do Decreto 7.581/11).  

3.3. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  

3.3.1. Empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total 

(inciso II do art. 2º da Lei 12.462/2011).  

3.4. Critério de julgamento: MENOR PREÇO  

3.5. Orçamento Estimado: SIGILOSO  

4.0. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO  

4.1. Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que farão parte integrante 

deste edital, independentemente de transcrição, são os seguintes:  

ANEXO I - Minuta do Contrato (modelo) 

ANEXO II - Projeto Básico – Arquivo Digital 

ANEXO III - Planilha de Composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas-BDI – Arquivo Digital 

ANEXO IV - Planilha de Composição da Taxa de Encargos Sociais – Arquivo Digital 

ANEXO V - Planilha de Composição de Preços Unitários - Arquivo Digital 

ANEXO VI - Planilha de quantidades e preços – Arquivo Digital 

ANEXO VII - Cronograma físico-financeiro - Arquivo Digital 

ANEXO VIII - Carta de credenciamento (Modelo) 

ANEXO IX - Carta de apresentação da proposta (modelo) 

ANEXO X - Carta de apresentação dos documentos de habilitação (modelo) 

ANEXO XI - Declaração de concessão de livre acesso aos documentos e registros contábeis (Modelo) 

ANEXO XII - Declaração de Visita ao Local da Obra (modelo) 

ANEXO XIII -  D Declaração Conjunta (modelo)  

  

4.2. Os documentos que integram o ANEXOS II – PROJETO BÁSICO, serão disponibilizados somente em mídia 

digital a serem retirados no endereço supracitado no subitem 1.2., de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 14:00 

horas, mediante requerimento da licitante interessada à COMISSÃO, assinada pelo seu representante legal, devendo 

fornecer PEN DRIVE para extração de cópias ou no site de licitações do TCM/PA, no endereço, 

www.tcm.pa.gov.br;  

5.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1..Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta 

licitação:  
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5.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus 

Anexos;  

5.1.2. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS;  

5.1.3. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada;  

5.1.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto ao órgão 

licitante, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.  

5.1.5. 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.  

5.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:  

5.2.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam proibidas de contratar com a Administração 

Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;  

5.2.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com o órgão licitante, e com toda a Administração Pública em qualquer 

de suas esferas;  

5.2.3. Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial, judicialmente decretadas, ou em 

processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;  

5.2.4. 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;  

5.2.4.1. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e 

seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.  

5.2.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  

5.2.6. Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo 

correspondente;  

5.2.7. A pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco 

por cento do capital volante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou  

5.2.8. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do órgão licitante ou responsável pela licitação.  

5.2.9. Para fins do disposto nos subitem 5.2, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 

e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços 

a estes necessários;  

  

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

6.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a COMISSÃO por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder 
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por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente;  

6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 

reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

6.2.1 O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará impedido de participar 

da fase de lances verbais, para os modos de disputa aberto ou combinado, negociar preços, apresentar nova 

PROPOSTA DE PREÇOS (no caso microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), declarar a intenção 

de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessão de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA 

DE PREÇOS relativos a esta licitação;  

6.2.1.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado na sua proposta 

escrita, para efeito de ordenação e apuração da proposta de maior vantajosidade.  

6.3. Apresentar declaração fora dos envelopes conforme ANEXO XIII- DECLARAÇÃO CONJUNTA 

(MODELO);  

6.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital;  

6.5. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser suprida pelo 

Representante Legal presente à sessão de abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO se comprovadamente 

possuir poderes para esse fim.  

7.0. DA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DAS OBRAS  

7.1. A licitante deverá visitar os locais onde serão executados as obras e serviços, para se inteirarem de todos os 

aspectos referentes à sua execução.  

7.1.1 A visita técnica será realizada por intermédio de Responsável Técnico da Licitante, que assinará a Declaração, 

conforme modelo constante no ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA deste edital, 

a qual deverá constar no envelope da Proposta de Preços.  

7.1.2. A Visita Técnica será realizada mediante agendamento prévio até 03 (três) dias antes da data de abertura das 

propostas, junto ao Responsável Técnico pela Execução e Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guamá, o senhor, ENGº CIVIL, o senhor __________________, CPF: ______________, CREA/PA Nº ________, 

mediante encaminhamento para o endereço de e-mail:  saomigueldoguama2020@gmail.com.    

7.2. Os licitantes deverão estar no dia e na hora marcada, no endereço da sede da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá e, não terão outras oportunidades para a realização da Visita Técnica, o que impossibilitará na 

participação no certame.  

7.3. Todos os custos associados com a visita técnica serão de inteira responsabilidade da licitante.  

  

8.0. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

8.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser apresentados no 

idioma Português em uma via, em 01 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes 

indicações no seu anverso:  

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ   

RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PSMG  

RAZÃO SOCIAL  

No DO CNPJ DO LICITANTE  

DATA: ___/___/____   

8.2. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverão estar encadernadas, rubricadas pelo 

representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número 

exato;  

8.2.1 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo representante 

credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do respectivo ENVELOPES, nos termos do 

presente Edital.  

8.3. O ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:  

8.3.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da 

licitante, com preços globais em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas para 

os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 

que trata o item 2.0 deste Edital conforme ANEXO X – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PREÇOS (MODELO);  

 8.3.2. Planilha de Quantidades e Preços, conforme ANEXO VI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

(MODELO), preenchidas e assinadas, em papel e em CD ROM, 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;  

8.3.2.1. Nesta planilha, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de elaboração do 

mesmo, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de preços.  

8.3.2.2. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na planilha, 

que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição.  

8.3.2.3. Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível 

deverá ser adotada a metodologia do CREA/PA.  

8.3.2.4. Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e 

quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que serão executados.  

8.3.2.5. Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida “verba” ou outra similar que 

não demonstre objetivamente a quantidade dos serviços a serem executados. No entanto, quando a quantificação do 

serviço apresentar complexidade, será anexada ao orçamento a respectiva memória de cálculo.  

8.3.2.6. Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes nos parâmetros adotados pelo 

ÓRGÃO LICITANTE.  

8.3.2.7. A planilha orçamentária elaborada pelo ÓRGÃO LICITANTE será divulgada após a Adjudicação.  

8.3.2.8. Os parâmetros adotados pelo ÓRGÃO LICITANTE não poderão ser superiores aos constantes no Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI/CAIXA.  

8.3.2.8.1. A economicidade da Proposta de Preços será aferida com base nos custos globais e unitários, conforme 

art. 42 do Decreto Federal nº 7.581/2011, e o valor global da Proposta de Preços não poderá superar o orçamento 

estimado pela administração pública com base nos parâmetros descritos do SINAPI/CAIXA, de acordo com o §3º, 

art. 8º da Lei nº 12.642/2011 e §1º do art. 42 do Decreto Federal nº 7.581/2011.  
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8.3.2.8.2. Como o regime aplicado neste edital é de empreitada por preço global, o cálculo do valor da proposta, 

poderão ser utilizados custos unitários diferentes dos parâmetros anteriormente, do SINAPI/CAIXA, desde que o 

valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao 

valor calculado a partir do sistema de referência utilizado pela administração pública.   

8.3.2.8.3. No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que 

não envolvam recursos da União, o custo global de obras e serviços de engenharia poderá também ser obtido a partir 

de outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas. (art. 

8º, §6º, da Lei Federal nº 12.642/11).  

8.3.2.9. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, especialmente no ANEXO 

II - PROJETO BÁSICO a licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato estará 

sediada no local da obra, no município de São Miguel do Guamá.  

8.3.2.10. A licitante deverá utilizar, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas 

existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução 

do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.  

8.3.2.11. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou 

não de tributos e taxas de qualquer natureza para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou 

externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.  

8.3.2.12. Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções 

futuras na PROPOSTA DE PREÇOS.  

8.3.3. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 

incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços, discriminando todas as parcelas que o 

compõem, conforme ANEXO III - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS - BDI e ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS 

SOCIAIS (MODELO), todos anexos deste Edital.  

8.3.3.1. O orçamento de referência do órgão licitante, inclusive as composições das taxas de BDI e encargos sociais, 

faz parte dos ANEXO II – PROJETO BÁSICO deste edital e os mesmos (orçamento e composições) serão 

divulgados logo após a adjudicação do certame.  

8.3.4. Cronograma físico-financeiro, em modelo fornecido pelo órgão licitante, ANEXO VII – CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO), demonstrando:  

8.3.4.1. Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou subitem de serviços.  

8.3.4.2. Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de execução do item, 

compatibilizados com o cronograma físico;  

8.3.4.3. Valores mensais do faturamento previsto;  

8.3.4.4. Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra.  

8.3.5 Planilha de Composição de Preços Unitários: Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do 

julgamento das propostas, solicitar da licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição 

de Preços Unitários dos serviços, conforme ANEXO V – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

UNITÁRIOS, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de 

mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.  

8.3.5.1. Ao elaborar a Composição de Preços Unitários, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de 

produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.  
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8.3.5.2. Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o SICRO/DNIT ou PINI, obedecendo a 

sequência de escrita anteriormente.  

8.3.5.3. No caso de os sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a composição de preço unitário, 

anexando a memória para calcular os coeficientes, como também, as respectivas pesquisas de mercado.  

8.3.6. Será admitida a subcontratação, respeitando a preferência descrita no art. 47 da Lei complementar 123/06, e 

de acordo com o inciso II, art. 48, da Lei Complementar 123/2006, e suas alterações, e que não constitua o escopo 

principal do objeto, restrita, contudo, de até no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento, devendo a 

empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos neste 

Edital, no item pertinente à subcontratação constante no ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO;  

8.3.7.1. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados para 

efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico profissional;  

8.3.7.2. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante o órgão 

licitante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.  

9. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

9.1. No local, dia e hora definidos no subitem 2.0 deste Edital, a COMISSÃO após ter recebido do representante 

legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS acompanhada dos documentos 

de seu credenciamento e das declarações, conforme previsto no item 6.0 deste Edital, procederá ao que se segue:  

9.1.1. Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de 

credenciamento com seu documento de identificação;  

9.1.2. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;  

9.1.3. Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as da seguinte 

forma:  

9.1.3.1. Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  

9.1.3.2. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

9.2. A COMISSÃO, reservadamente, verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em 

relação ao orçamento previamente estimado para a contratação;  

9.3. Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade;  

9.3.1. A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do objeto 

da licitação em questão.  

9.4. Para o julgamento das propostas, a COMISSÃO poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área 

de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.  

9.5. Será adotado o modo de disputa fechado, onde as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a 

data e hora designadas para que sejam divulgadas.  

9.6. Nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, considera-se empate 

aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 

dez por cento superior à proposta mais bem classificada.   
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9.6.1. Nas situações descritas no caput, a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou proposta mais 

vantajosa poderá apresentar nova proposta de preço inferior à proposta mais bem classificada.  

9.6.2. Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem 9.6.1., as demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte licitantes com propostas até dez por cento, superiores à proposta mais bem classificada 

serão convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.  

9.7. Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem 9.6. esteja configurado empate em 

primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que deverão apresentar nova proposta 

fechada.  

9.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 9.6., será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

9.9. Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem 9.6. anterior esteja configurado 

empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de desempate previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.  

9.10. Caso a COMISSÃO venha se valer do critério de desempate do inciso IV do art. 25 da Lei  

12.462/11, o mesmo se realizará da seguinte forma:  

9.10.1. Serão dispostos na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as empresas empatadas, cada qual com a 

indicação do nome das licitantes em disputa.  

9.10.2. Serão dispostos na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas outras em branco quantas forem 

as empresas empatadas.  

9.10.3. O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de nº 1 o nome de uma empresa e 

da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela empresa a vencedora ou não.  

9.10.4. Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o Presidente deverá retirar outra cédula da urna 

de nº 1, seguida de outra da urna de nº 2, assim procedendo até que se conheça a empresa vencedora.  

9.11. Carta de Apresentação da Proposta de Preços conforme ANEXO IX – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO);  

9.12. Planilhas de Quantidades e Preços conforme ANEXO VI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

(MODELO);  

9.12.1. Para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a licitante não poderá:  

9.12.1.1. Cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado pelo órgão licitante, nos termos 

dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequível.  

9.12.1.2. Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços.  

9.13. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 

incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantidades e Preços conforme ANEXOS III - PLANILHA DE 

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (MODELO) e ANEXO IV 

- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (MODELO);  

9.14. Cronograma Físico-Financeiro conforme ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

(MODELO), não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de 

execução estabelecido neste Edital e seus Anexos;  
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9.14.1. As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser 

inferior a um mês-calendário na primeira e última medições, quando o início ou término das etapas das 

obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação;  

9.14.2. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse do 

órgão contratante, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei 

8.666/93).  

9.15. Planilhas de composição analítica de preços unitários (CPU’S) de todos os itens da Planilha de Quantidades e 

Preços conforme ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU (MODELO).  

9.15.1. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 9.15., a COMISSÃO 

procederá as correções da seguinte forma:  

9.15.1.1. Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  

9.15.1.2. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

9.15.1.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 

retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;  

9.15.1.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;  

9.15.1.5. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em conformidade com os 

procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço-

corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS.  

9.16. A COMISSÃO reservadamente, verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em 

relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os requisitos do instrumento 

convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, daquela que:  

9.16.1. Contenha vícios insanáveis;  

9.16.2. Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório;  

9.16.3. Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação, 

inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 7.581/2011;  

9.16.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo órgão licitante;  

9.16.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis;  

9.16.6. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra 

natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

9.16.7. As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.  

9.17. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores:  

9.17.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento 

previamente estimado pelo órgão licitante;  

9.17.2. Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante.  
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9.17.3. Serão consideradas potencialmente inexequíveis as propostas com preços unitários inferiores a 70% (setenta 

por cento) do preço unitário previsto no orçamento previamente estimado pelo órgão licitante para os quais serão 

feitas diligências a fim e comprovar sua exequibilidade.  

9.17.4. As composições de custos unitários serão verificadas quanto à adequação ao projeto podendo a COMISSÃO 

solicitar a compatibilização da Composição de Custo Unitário ao projeto desenvolvido.  

9.17.5. A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da sua proposta.  

9.17.6. Na hipótese de que trata o subitem 9.17.4. anterior, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 

compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 

produtividade adotados nas composições de custos unitários;  

9.17.7 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo 

licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja 

expressa na proposta.  

9.18. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o órgão licitante admite pagar 

para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado a ser divulgado após o 

encerramento da licitação, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;  

9.19. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da apresentação das propostas, 

desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste 

de Preços” constante da minuta do contrato conforme ANEXO I - MINUTA CONTRATO deste Edital;  

9.20. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta) casa decimal, sem 

arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento de referência atualizado.  

9.21. Os preços unitários máximos que o órgão licitante admite pagar para a execução do objeto desta licitação são 

os definidos em seu orçamento de referência devidamente corrigidos na forma presente no subitem 9.20. anterior;  

9.22. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, desde 

que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas do cronograma físico financeiro poderão exceder o limite 

constante do orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes;  

9.23. Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a contemplar tanto o 

desdobramento dos custos unitários (diretos) quanto o das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) em 

relação aos respectivos valores estabelecidos no orçamento-base.  

9.24. De acordo §4º do art. 42 do Decreto Federal nº 7.581/11, as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares 

do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato.  

9.25. Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico- financeiro permaneçam 

acima do orçamento base elaborados pelo órgão licitante, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela 

COMISSÃO, haverá negociação com o licitante para adequar seus preços unitários aos preços correspondentes do 

orçamento-base elaborado pelo órgão licitante, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena 

de desclassificação.  

9.26. Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço do primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento previamente 

estimado.  
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9.27. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

a Proposta será desclassificada.  

9.28. Sendo aceita a proposta mais bem classificada após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇO será verificado 

o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com as exigências estabelecidas no item 10 deste Edital.  

9.29. Caso a mais bem classificada não atenda as condições habilitatórias será solicitada a apresentação dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda melhor classificada, e assim por diante, até alcançar a proposta 

válida.  

10. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser apresentados pelo 

licitante mais bem classificado após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, em uma única via, em envelope 

opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:  

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ   

RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PSMG  

RAZÃO SOCIAL  

No DO CNPJ DO LICITANTE  

DATA: ___/___/____   

10.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis;  

10.2.1. Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO forem apresentados em fotocópia, sem autenticação 

passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais, no horário requerido pela COMISSÃO 

que os autenticará, se for o caso;  

10.2.2. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta poderá ser 

igualmente suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura e julgamento se comprovadamente 

possuir poderes para esse fim.  

10.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar encadernadas, rubricadas pelo 

representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número 

exato;  

10.3.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo 

representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do respectivo invólucro, nos 

termos do presente Edital.  

10.4. Serão inabilitadas as licitantes com registros impeditivos nos seguintes cadastros, que serão verificados pela 

COMISSÃO e com resultados das consultas anexados aos autos do processo desta licitação:  

10.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal da Transparência 

(htpp://www.portaltransparencia.gov.br);  

10.4.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do 

CNJ;  

10.4.3. As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até 

ulterior regularização.  
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10.5. O ENVELOPE02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:  

10.5.1. Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO assinada, obrigatoriamente, pelo 

representante legal da licitante, com as seguintes informações conforme ANEXO X - CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO).  

10.5.2. Declaração Conjunta da licitante, conforme o modelo ANEXO XIII – DECLARAÇÃO CONJUNTA;  

10.5.3. Declaração de acordo com o ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIVRE ACESSO de 

acordo com o inciso III, §2º, do art. 8º, do Decreto Federal nº 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.   

10.5.3. Relação dos DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Prova de inscrição ou registro da licitante individual ou das consorciadas, se for o caso, e dos seus Responsáveis 

Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da localidade da sede da licitante, em 

vigor;  

b) Atestado(s) 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 esses 

Conselhos, que comprove(m) que o responsável técnico tenha executado, para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 

obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior 

relevância técnica e de valores significativos são:  

 Sistema de captação de água por poços tubulares com montagem de conjunto moto bomba submersível 

mínimo de 10 cv;  

 Redes de distribuição em PVC diâmetro mínimo de 50mm com quantidade igual ou superior a 5.000 metros;  

 Assentamento de tubos/conexões e montagens em Ferro Fundido e Aço Carbono Diâmetro entre 50 e 

250mm;  

 Execução de Adutora Diâmetro Mínimo 75mm;  

 Execução de envoltória ou berço de areia em valas;  

 Execução de reservatório com volume mínimo de 20m3;  

 Estação Elevatória com peças de montagem em F°F°;  

 Estação de Tratamento de Água;  

 Ligações domiciliares com no mínimo 370 ligações;  

  

b.1) O (s) atestado (s) e/ou a (s) Certidão (ões) apresentada (s) deverá (ão) conter as seguintes informações básicas:  

b.1.1) Nome do contratado e do contratante;  

b.1.2) Nome do (s) responsável (is) técnico (s), seu (s) título (s) profissional (is) e número (s) de registro (s) no 

CREA;  

b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  

b.1.6) Data do início e término dos serviços.  

c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Engenheiros 

detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas 

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de 
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característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo são as 

indicadas na alínea “b” anterior;  

d) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, no 

qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 

participarão, a serviço da licitante, das obras ou serviços objeto desta licitação. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional, declarando de que manterá a frente dos serviços, em tempo 

integral, até o seu recebimento definitivo, o(s) profissional(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) no Termo, 

admitindose a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

previamente pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;  

e) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado, 

responsável técnico ou profissional contratado.  

f) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á através:  

f.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de  

Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

f.2) Diretor: cópia 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;  

f.3) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 

Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato de 

trabalho em vigor, com a última alteração de salário;  

f.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o 

registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do 

empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de 

prestação de serviços sem vínculo empregatício.  

f.5.)No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e 

devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.  

g) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante, conforme ANEXO XII – DECLARAÇÃO DA VISITA AO 

LOCAL DA OBRA, em nome da licitante, ou da líder no caso de consórcio, de que ela, preferencialmente, 

por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão 

executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na execução dos mesmos, até o último dia útil imediatamente anterior à data de apresentação 

das propostas, informada neste Edital;  

h) Certificação no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP- H, nível  

“A”.  

10.5.6. Relação dos DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:  

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores;  

b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas  

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
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c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 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;  

d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

e) Cédula de identidade do proprietário e dos sócios se for o caso;  

f) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

g) Alvará de Funcionamento dentro da validade, emitido pelo órgão da sede da licitante.  

10.5.7. Relação dos DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão;  

b) Garantia de Proposta, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do Art. 56 desta 

Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.  

c) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP- DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que 

o venha a substituir;  

c.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

c.2) As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia 

do livro diário contendo o balanço de abertura;  

c.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar 

Certidão Simplificada da Junta Comercial;  

c.4) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstração contábeis assim 

apresentados:  

c.4.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima): Publicados em Diário Oficial; ou 

Publicados em jornal de grande circulação; ou Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio do licitante;  

c.4.2) Sociedades limitadas (Ltda.): Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e 

de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 

equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

c.4.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 - Estatuto da 

Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional: Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com 

os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
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licitante ou em outro órgão equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente 

registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

c.4.4) Sociedade criada no exercício em curso: Fotocópia do balanço de abertura devidamente registradas ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

d) Comprovação de que possui capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua  

PROPOSTA DE PREÇOS após a fase de lances;  

e) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), 

Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) 

fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:  

    Ativo Total    

SG =  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   

LG =  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

Ativo Circulante  

LC =  

 
Passivo Circulante  

 f) Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade 

operativa (art 31 - §4 da lei nº 8.666/93 e suas alterações) ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando 

o valor total de cada contrato e percentual executado;  

e.1.) Se a Licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.  

10.5.8. Relação dos DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a 

Dívida Ativa da União), estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito 

de negativa ou outra equivalente na forma da lei;  

c.1) Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões desta alínea “c”.  

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS).  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011.  

10.5.8.1. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da 

Regularidade Fiscal, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 

expressamente o prazo de validade, o órgão licitante convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar 
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da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade 

superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;  

10.5.8.2. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver 

expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a licitante tomou as medidas legais de praxe e 

obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional;  

10.5.9. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

a comprovação de regularidade fiscal será exigida, observando os seguintes procedimentos:  

a) Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de ser inabilitado.  

b) Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e 

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

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

c) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 

direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Regulamento, sendo facultado ao órgão 

licitante convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas 

condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.  

10.6. Recebidos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO procederá o que se segue:  

10.6.1. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO considerará a licitante inabilitada;  

10.6.2. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) a 

vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo à 

Autoridade Superior, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto a 

homologação da licitação, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado, para 

que seja o adjudicatário convocado a assinar o contrato;  

10.6.3. Se a proposta ou lance de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e avaliados 

pela COMISSÃO, a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

a este Edital.  

10.6.4. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) ou 

durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo 

de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de 

Habilitação previstos no Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), 

quando já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o órgão licitante deverá ser notificado do processo 

e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade 

de riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos contidos no Edital.  

10.6.5. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma 

destas operações ficará condicionada à análise do órgão licitante ou contratante, tendo presente a possibilidade de 

riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.  
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11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  

11.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados, preferencialmente, 

via e-mail, saomigueldoguama2020@gmail.com, ou por correspondência dirigida a COMISSÃO, no endereço 

supracitado no subitem 1.2, nos dias úteis, das 08h00min às 14h00min, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e 

disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá e no Mural de Licitações do Tribunal de 

Contas dos Municípios – TCM/PA.   

11.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos, deverá ser dirigida à Autoridade que assinou o Edital e protocolada 

no Protocolo do órgão licitante, localizada no endereço indicado no subitem precedente, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 

às 14h00, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas.  

11.3. Apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência aos demais adquirentes 

do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;  

11.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS 

à COMISSÃO, junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no item 02 deste Edital.  

11.5. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela 

discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação 

ou da lavratura da ata;  

11.6. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação deverá 

manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação com 

registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de preclusão;  

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará imediatamente após o 

encerramento do prazo a que se refere o subitem 11.5. anterior;  

11.8. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

11.9. Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal somente iniciar-se-á após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis destinado a regularização da documentação, nos termos previstos na Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e suas alterações, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;  

11.10. O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo do órgão licitante, no endereço 

indicado no subitem 11.1 deste Edital;  

11.11. As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente 

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

do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade;  

11.12. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no site da prefeitura e 

no mural de licitações do TCM/PA;  

11.13. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  

11.14. O recurso terá efeito suspensivo;  

11.15. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não serão 

conhecidos;  
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11.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á 

o do vencimento.  

11.17. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no 

âmbito do órgão licitante.  

 

12.  DO ENCERRAMENTO  

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão licitante poderá negociar condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado;  

12.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a autoridade superior que 

poderá:  

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;  

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;  

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou  

12.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao setor jurídico do órgão 

licitante para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.  

12.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará nos diários oficiais da União e do Estado e no site do órgão 

licitante os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento 

previamente estimado para a contratação.  

 

13.  DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

13.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 06 (seis) meses, contados da assinatura da Ordem de 

Serviços.  

13.2. O prazo de vigência contratual decorrente desta licitação será de 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.  

13.3. A expedição da Ordem de Serviço inicial somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato nos 

diários oficiais da União e do Estado.  

13.4. O local dos serviços é na Orla do Rio Guamá, no município de São Miguel do Guamá.  

14. DOS PAGAMENTOS  

14.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão licitante dos documentos hábeis de cobrança, 

nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato que representa o ANEXO I - MINUTA CONTRATO 

deste Edital.  

15. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

15.1 - O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação da parte interessada 

nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que representa o ANEXO I - MINUTA CONTRATO 

deste Edital.  

16. DA FONTE DE RECURSOS  

16.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 

Geral da União e do Município, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  
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Unidade Orçamentária: 0801 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  

Projeto/Atividade: 1056 – Implantação, Modernização e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água.  

Natureza de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações 

Subelemento de Despesa: 44.90.51.99 Valor do Repasse:   

Valor da Contrapartida:   

Valor Estimado para Obra:  

Fonte de Recursos: 014000  

  

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA APÓLICE DE RISCO DE ENGENHARIA  

17.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, 

obriga-se, ainda, a licitante a:  

17.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste certame, e entregar no 

órgão licitante antes da assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco 

por cento), do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do 

Contrato, numa das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro:  

a.1) A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, agência n° 4187, 

OP. nº 006, conta n° 00000040-8, mediante depósito ou transferência ao órgão licitante/contratante.  

b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de 

Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições 

financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, 

ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade 

estar gravada em nome da empresa  

Contratada;  

c) Fiança bancária: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório 

de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:  

c.1.) Cópia autenticada do estatuto social do banco;  

c.2.) Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;  

c.3.) Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;  

c.4.) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  

d) Seguro-garantia: entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, 

legalmente autorizada, sendo o órgão licitante o único beneficiário do seguro:  

d.1.) Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as 

Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida 

apólice com certificação digital;  

d.2.) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  

d.3.) Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

d.3.1.) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;  

d.3.2.) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  

d.3.3.) Nome e número do CNPJ do SEGURADO (órgão licitante/contratante);  
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d.3.4.) Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);  

d.3.5.) Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  

17.2. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e 

aditamentos, devem expressar o órgão contratante como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro 

de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;  

17.3. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será liberada após a 

integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.  

17.4. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente será 

assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias referentes à mão de obra utilizada;  

17.5. Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores 

devidos à Contratante;  

17.6. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 (noventa) dias após o 

termino da vigência contratual, devendo ser renovada nas mesmas condições, no caso de alteração do valor do 

contrato ou prorrogação de sua vigência;  

17.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada;  

17.8. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes da contratação não 

seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada 

para o pagamento dessas verbas diretamente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE;  

17.9. A perda da garantia em favor do ÓRGÃO CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do 

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais 

sanções previstas no Contrato;  

17.10. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios 

previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.  

17.11. A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no mesmo 

percentual estipulado no subitem 17.1.1 anterior, devidamente atualizada;  

17.12. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e 

previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou segurogarantia;  

17.13. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem 

deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto;  

 

18.  DO CONTRATO  

18.1. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente convidada, para assinar o 

Contrato, que obedecerá ao modelo ANEXO I – MINUTA CONTRATO deste Edital;  

18.1.1 O prazo de que trata o subitem 18.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pelo  

ÓRGÃO CONTRATANTE.  

18.1.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, 

estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.  
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18.1.3. A adjudicatária deve manter situação regular, de acordo com as exigências habilitatórias, durante toda 

a execução do contrato.  

18.1.4. As empresas em situação irregular estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior 

regularização.  

18.1.5. É facultado ao ÓRGÃO LICITANTE, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 

Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:  

18.1.5.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 

e neste edital;  

18.1.5.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas 

mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

18.1.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos editalícios, o ÓRGÃO LICITANTE 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas 

condições ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 

contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste Edital.  

19. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA  

19.1 Além das estabelecidas no Projeto Básico e na Minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na 

Proposta apresentada, constituem obrigações da adjudicatária/contratada:  

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções 

adotadas pela PMSMG e determinações por escrito da fiscalização;  

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a 

sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;  

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua responsabilidade ou pagar em 

dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a  

PMSMG os fizer, independentemente das penalidades cabíveis;  

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela 

PMSMG, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam 

registro, devendo ser entregue à SEMIU, quando da medição final e entrega das obras;  

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização;  

f) Fica obrigada a empresa CONTRATADA a colocar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos una 

visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 

mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita.  

g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as 

condições de habilitação exigidas na licitação.  

h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do trabalho, bem como 

todos os equipamentos necessários a execução dos serviços;  

i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados;  

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
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l) Responder pelos danos causados diretamente à PMSMG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na 

execução do contrato;  

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste 

EDITAL, resultante da execução do contrato;  

n) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra.  

o) Deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo 

ÓRGÃO LICITANTE/CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 

execução dos serviços.  

p) A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da  

CONTRATADA.  

q) Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão aqueles estabelecidos pelo 

ÓRGÃO LICITANTE/CONTRATANTE no Projeto Básico, que não poderão ser modificados pela Contratada.  

r) Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de 

qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos 

serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo 

Município.  

s) A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

da licitação, para os servidores ou empregados do ÓRGÃO CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno 

e externo.  

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

20.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 

cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominações legais, 

garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:  

20.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses 

previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;  

20.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;  

20.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  

20.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  

20.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;  

20.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  

20.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.  

20.2. A aplicação da sanção de que trata o subitem 20.1 deste Edital implicará ainda o descredenciamento do 

licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de 

Cadastro da Secretaria de Administração do Município de São Miguel do Guamá;  

20.2.1. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº  

8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente.  

20.3. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de 

intimação ou da lavratura da ata, em face:  
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20.3.1. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;  

20.3.2. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.  

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

21.1. Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão assinadas pela COMISSÃO e 

pelos representantes das licitantes presentes;  

21.2. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das propostas apresentadas, 

da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de 

recurso(s), se for o caso;  

21.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.  

21.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples 

apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, 

independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita 

alegação de desconhecimento de qualquer por menor;  

21.5.  No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 

primeiro.  

21.6. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis;  

21.7. O ÓRGÃO LICITANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público 

ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para 

recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a 

capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento 

de qualquer natureza;  

21.8. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, 

adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de 

habilitação ou complementar a instrução do processo;  

21.9. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão disponibilizadas no site do 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA;  

21.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, deverá a 

licitante, independente de comunicação formal do ÓRGÃO LICITANTE, revalidar, por igual período, o documento, 

sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;  

21.11. O CONTRATADO deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao 

objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle 

interno e externo;  

21.12. Informar imediatamente ao órgão licitante/contratante, quando ocorrer alteração do endereço comercial, 

telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações 

dentre outros.  
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21.13. Fica eleito o Foro de São Miguel do Guamá, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para 

dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas 

todas as vias administrativas.  

  

São Miguel do Guamá/PA, 27 de julho de 2020. 

  

  

GEVLA SILVA PINHEIRO 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2020  

  

  

“TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

XXX/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, SOB O 

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-

XX”  

  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, sito à Rod. BR 010 S/Nº, Bairro Industrial, Vila 

França, São Miguel do Guamá/PA, CNPJ/MF XXXXXXXXXXX, a partir de agora chamada simplesmente 

CONTRATANTE, e neste ato representada pelo seu responsável, o ilustríssimo Prefeito Municipal, o senhor 

ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS de um lado e de outro, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com 

sede na DESCREVER O ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº DESCREVER 

O CNPJ DA CONTRATADA, aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Responsável 

legal, o(a) senhor(a) representante legal, portador da cédula de identidade nº xxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxxx, 

considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação objeto do EDITAL DE RDC 

PRESENCIAL Nº 001/2020, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal, decidiram as partes contratantes 

assinar o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO:  

1.1. Este contrato decorre da licitação objeto do RDC PRESENCIAL nº 001/2020, processada com fulcro na Lei 

12.462/11, Decreto Federal nº 7.581/11, Decreto Federal nº 8.080/11, Decreto Federal nº 8.251/214, Lei de 

Licitação nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, que ficam fazendo parte 

integrante deste contrato, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO:  

2.1. O presente contrato tem por objetivo a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 

COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, SISTEMAS 

COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, APUÍ, 

URUCURITEUA, SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO 

ANTÔNIO ACAPUTEUA, CRISTO REI E PUEIRINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, 

IMPOSTOS E TAXAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-

FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE COMPROMISSO Nº 0032/2017, que constam 

nos anexos do edital de RDC PRESENCIAL Nº 001/2020, documentos esses que passarão a integrar o presente 

contrato, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, VALOR, PAGAMENTO:  

3.1. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato, serão unitários, 

especificados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a 

integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos 



  

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

  

  

  

  
 Rod. BR 010, s/nº, Bairro: Industrial, Vila França, São Miguel do Guamá, CEP: 68.660-000    26  

    

deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que 

possam incidir nas obras e serviços a execução.  

3.2.  O  valor  deste  Contrato,  à  base  dos  preços  propostos  e  aprovados 

 é  de R$xxxxxxx,xx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

3.3. O pagamento dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante Autorização de 

Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada 

parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em 

Boletim de Medição, que após conferido será assinado pelo Responsável Técnico Fiscal de Obra, Chefe da Divisão, 

Diretor Técnico e pelo responsável técnico da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos nunca 

inferior a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final, devendo ser realizadas entre os dias 25 e 30 de 

cada mês.  

3.3.1. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART., sobre a execução da obra junto ao CREA/ PA, nos termos da 

resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente 

deverá ser apresentado o CEI – Cadastro Específico do INSS e o CMA - Certificado de Matrícula e Alteração para 

a obra objeto desta licitação, com indicação do número do contrato correspondente.  

3.4. No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar cópia autenticada da 

Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio, devidamente quitada das contribuições 

Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados e do FGTS, correspondente aos serviços executados, 

na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, pela Lei 12.995/2014, 

e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS.  

3.5. Será descontado também quando do pagamento de cada medição, o percentual de 3,5 % (três e meio por cento) 

sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a Lei nº 12.995/2014 de 

20/06/2014.  

3.6. Fica obrigada a CONTRATADA, a apresentar também, no encerramento do CONTRATO, quando da 

expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos - CND 

correspondente.  

CLÁUSULA QUARTA - Dos Serviços não Previstos no Contrato:  

4.1. Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da execução, serão propostos pela 

CONTRATADA e submetidos à apreciação da SEMIU/PMSMG.  

4.2. A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições estabelecidas no Contrato, ficando 

a execução condicionada à assinatura do Termo Aditivo no qual figurarão os novos preços e prazos ajustados.  

CLÁUSULA QUINTA - Da Alteração Contratual:  

5.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:  

5.1.1. Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ:  

a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos;  

b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites permitidos em Lei.  

5.1.2. Por acordo entre as partes:  

a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução;  
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b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos técnicos e 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente, 

será mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação ao cronograma físico-

financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços;  

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a retribuição 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, para justa remuneração da obra e serviços, 

objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato.  

5.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com modificações 

posteriores.  

5.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes.  

5.4. No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os materiais e posto no local de 

trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela PMSMG, pelo preço de aquisição, regularmente comprovado e 

monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos pela fiscalização.  

5.5. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos:  

6.1. O prazo para execução das obras será de 06 (seis) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço 

pela Contratante. O prazo de Vigência contratual será de 07 (sete) meses contados a partir da emissão da ordem de 

serviço e assinatura do contrato, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93.  

6.2. O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das penalidades determinadas na 

Cláusula Décima Primeira do presente instrumento.  

6.3. Os prazos de início de conclusão e entrega das obras admitem alterações a critério da Prefeitura Municipal de 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, fundada em conveniência administrativa, mantida as demais Cláusulas do Contrato, 

desde que ocorra algum dos seguintes motivos:  

6.3.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos.  

6.3.2 - Definem-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos, tais como: greve, atos de 

sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades, 

inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou equivalentes, que fiquem além do controle 

de qualquer das partes.  

6.3.3. - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas, estranho à vontade das 

partes que altere fundamentalmente as condições de execução;  

6.4. Aumento e/ou diminuição dos serviços, previstos na Planilha de Quantitativos e Preços, devendo a prorrogação 

e/ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dos serviços;  

6.5. Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela SEMIU, em documento 

contemporâneo à sua ocorrência.  

6.6. Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela SEMIU.  
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6.7. Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela SEMIU, na forma 

determinada pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, com modificações posteriores.  

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Dotação Orçamentária:  

7.1. Os recursos para fazer face às despesas de execução dos serviços, correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Exercício de 2018.  

ÓRGÃO:   

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   

PROJETO / ATIVIDADE:   

NATUREZA DE DESPESA:  

FONTE DE RECURSOS:  

  

CLÁUSULA OITAVA - Da Paralisação:  

8.1. À Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ por conveniência administrativa ou técnica, se reserva 

o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a Contratada, por 

escrito de tal decisão.  

8.2. Se a Contratada, por circunstância de força maior for impedida de cumprir, total ou parcialmente, o Contrato 

deverá comunicar o fato imediatamente à Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, por escrito.  

8.3. Entende-se por circunstância de força maior o definido no subitem 6.3.2. da Cláusula Sexta.  

8.4. Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias 

ou mais, a PMSMG poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse 

período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se ao estabelecido na cláusula décima letras “b”, “c” 

,”e”, “g” e “j”.  

8.5. Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 90 (noventa) dias, qualquer das partes poderá solicitar a 

rescisão do Contrato.  

CLÁUSULA NONA - Das Obrigações da Contratada  

9.1. Constituem obrigações da contratada:  

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções 

adotadas pela PMSMG e determinações por escrito da fiscalização;  

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a 

sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;  

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua responsabilidade ou pagar em 

dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a  

PMSMG os fizer, independentemente das penalidades cabíveis;  

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela 

PMSMG, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam 

registro, devendo ser entregue à SEMIU, quando da medição final e entrega das obras;  
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e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização;  

f) Fica obrigada a empresa CONTRATADA a colocar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos una 

visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 

mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita.  

g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as 

condições de habilitação exigidas na licitação.  

h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do trabalho, bem como 

todos os equipamentos necessários a execução dos serviços;  

i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados;  

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

l) Responder pelos danos causados diretamente à PMSMG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na 

execução do contrato;  

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste 

EDITAL, resultante da execução do contrato;  

n) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra.  

o) Deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo 

ÓRGÃO LICITANTE/CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 

execução dos serviços.  

p) A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da  

CONTRATADA.  

q) Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão aqueles estabelecidos pelo 

ÓRGÃO LICITANTE/CONTRATANTE no Projeto Básico, que não poderão ser modificados pela Contratada.  

r) Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de 

qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos 

serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo 

Município.  

s) A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

da licitação, para os servidores ou empregados do ÓRGÃO CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno 

e externo.  

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão do Contrato:  

10.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMSMG, por acordo entre as partes ou 

por razões de ordem administrativa;  

10.2. A PMSMG poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer 

interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos seguintes motivos:  

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos estabelecidos;  

b) o atraso injustificado no início da obra;  
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c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMSMG;  

d) 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, cisão ou incorporação;  

e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores;  

f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº  

8.666/93;  

g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;  

i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato;  

j) razões de interesse público, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93.  

10.3. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretará à Contratada, 

as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas:  

a) suspensão imediata pela PMSMG, dos trabalhos no município em que se encontram;  

b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados à PMSMG;  

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a PMSMG e não cobertos 

pela garantia contratual.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades  

11.1. A recusa injusta da Contratada em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 

aplicadas as seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) Multa de 1%( um por cento) sobre o valor da proposta;  

c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimentos de contratar com a PMSMG, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, emitida pelo 

Prefeito Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição.  

e) Por atraso na conclusão das diversas etapas de serviços fixados no cronograma físico, será aplicada multa diária 

na etapa que apresentar maior atraso, calculada pela fórmula a seguir: M= V/(100.P)   

Onde,  

M= Multa em Reais v = valor da etapa , na época da 

infração , em Reais P= Prazo da etapa em meses  

11.2. A conclusão de una ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, não isentará a contratada de multa 

por atraso em outras.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Reajustamento:  
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12.1. Os valores da proposta não serão reajustados, salvo, se por razões supervenientes, o prazo contratual 

ultrapassar o período de 12 (doze) meses. Na hipótese de reajustamento, seja para mais ou para menos, conforme a 

variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada 

na revista Conjuntura Econômica, será utilizada a seguinte fórmula:  

R = V x I – Io   

Onde,  

R - Valor do reajustamento calculado;  

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;  

I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário do orçamento básico;  

Io – Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de referência do orçamento básico.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Recebimento das Obras e Serviços:  

13.1. Após a conclusão dos serviços, a Contratada mediante requerimento ao (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, 

poderá solicitar o recebimento dos mesmos.  

13.2. Os serviços concluídos, poderão ser recebidos Provisoriamente, à critério da PMSMG pelo responsável por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado.  

13.3. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o Prefeito Municipal designará una Comissão com no mínimo 

03 (três) Técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.  

13.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, não isenta a Contratada das responsabilidades e 

cominações legais previstas no Código Civil Brasileiro.  

13.5. Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela Contratada será liberada e se 

em dinheiro, corrigida monetariamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA APÓLICE DE 

RISCO DE ENGENHARIA  

14.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, obriga-

se, ainda, a licitante a:  

14.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste certame, e entregar no 

órgão licitante antes da assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco 

por cento), do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do 

Contrato, numa das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro:  

a.1) A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, agência n° 4187, 

OP. nº 006, conta n° 00000040-8, mediante depósito ou transferência ao órgão licitante/contratante.  

b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de 

Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições 

financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, 

ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade 

estar gravada em nome da empresa  

Contratada;  
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c) Fiança bancária: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório 

de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:  

c.1.) Cópia autenticada do estatuto social do banco;  

c.2.) Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;  

c.3.) Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;  

c.4.) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  

d) Seguro-garantia: entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, 

legalmente autorizada, sendo o órgão licitante o único beneficiário do seguro:  

d.1.) Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as 

Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida 

apólice com certificação digital;  

d.2.) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  

d.3.) Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

d.3.1.) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;  

d.3.2.) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  

d.3.3.) Nome e número do CNPJ do SEGURADO (órgão licitante/contratante);  

d.3.4.) Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);  

d.3.5.) Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  

14.2. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e 

aditamentos, devem expressar o órgão contratante como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro 

de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;  

14.3. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será liberada após a 

integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.  

14.4. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente será 

assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias referentes à mão de obra utilizada;  

14.5. Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores 

devidos à Contratante;  

14.6. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 (noventa) dias após o 

termino da vigência contratual, devendo ser renovada nas mesmas condições, no caso de alteração do valor do 

contrato ou prorrogação de sua vigência;  

14.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada;  

14.8. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes da contratação não 

seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada 

para o pagamento dessas verbas diretamente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE;  
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14.9. A perda da garantia em favor do ÓRGÃO CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do 

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais 

sanções previstas no Contrato;  

14.10. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios 

previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.  

14.11. A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no mesmo 

percentual estipulado no subitem 17.1.1 anterior, devidamente atualizada;  

14.12. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e 

previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou segurogarantia;  

14.13. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem 

deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto;  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais:  

15.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à PMSMG, ou a terceiros, por 

si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a PMSMG de todas e quaisquer 

reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições.  

15.2. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, transportes, 

cargas, descargas, sinalização, mão de obra, tributos, leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que incidam 

sobre os serviços previstos, ou não, neste Contrato. Deverá estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência 

na mão de obra decorrente do prazo de entrega da obra.  

15.3. Quaisquer instruções, alterações, liberações e demais providências que a fiscalização julgar necessária 

para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverão ser registrados no livro de ocorrências, não 

cabendo a CONTRATADA nenhuma reclamação decorrente de entendimentos verbais.  

15.4. Na contagem dos prazos aqui estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  

15.5. A CONTRATADA se sujeita integralmente, aos termos do presente Contrato objeto da Licitação do 

Edital RDC PRESENCIAL Nº 001/2020.  

15.6. Os casos omissos neste Contrato serão regulados em observância a Lei nº 8.666/93 e demais legislação 

pertinente.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro:  

16.1. Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

no Estado do Pará, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por assim estarem de pleno 

acordo foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que as partes 

CONTRATADA e CONTRATANTE assinam na presença das testemunhas abaixo.  

  

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ(PA), xx de xxxxxxxxxx de 2018.  

  

  

________________________________  

PREFEITO MUNICIPAL   

(CONTRATANTE)  
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________________________________________________  

(CONTRATADA)  

  

  

Testemunhas:  

  

_________________________________ CPF:  

  

__________________________________  

CPF:  
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ANEXO II -  PROJETO BÁSICO – ARQUIVO DIGITAL*  

ANEXO III -  PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-

BDI – ARQUIVO DIGITAL*  

ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS – ARQUIVO  

DIGITAL*  

ANEXO V -  PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - ARQUIVO DIGITAL*  

ANEXO VI - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS – ARQUIVO DIGITAL*  

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  - ARQUIVO DIGITAL*  

  

  

*SERÁ DISPONIBILIZADO AO LICITANTE O MEIO DIGITAL POR E-MAIL, OU ARQUIVO EM PEN 

DRIVE OU CD-ROM (LICITANTE DEVE DISPONIBILIZAR)  
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ANEXO VIII – CARTA DE CREDENCIAMENTO  

  

  

  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG  

  

  

  

Indicamos  o  (a)  Senhor  (a) , portador da cédula de identidade nº , Órgão expedidor , como nosso 

representante legal na Licitação em referência,  podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 

PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir 

de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.  

  

  

  

Local e data   

  

  

  

Atenciosamente,  

  

  

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa  
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ANEXO IX – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG   

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, APUÍ, URUCURITEUA, 

SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO ANTÔNIO ACAPUTEUA, 

CRISTO REI E PUEIRINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS E TAXAS, DE 

ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE COMPROMISSO Nº 0032/2017.  

  

Obs: apresentar uma planilha para cada obra.  

  

___(nome da empresa)___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___,  

tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de 

R$....(....).  

  

Outrossim, declara que:  

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, 

equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;  

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista 

para sua entrega;  

c) Que os serviços serão executados no prazo de --------- (---------) meses, DE ACORDO COM CRONOGRAMA FISICO-

FINANCEIRO ANEXO, a contar da emissão da ordem de serviço.  

  

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.  

  

___(localidade)___, em ___ de ___ de _____ .  

___(assinatura)___  

___(nome por extenso)___  

___(cargo)___  

  

  

Obs.: ENVELOPE PROPOSTA.  
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ANEXO X – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG   

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, APUÍ, URUCURITEUA, 

SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO ANTÔNIO ACAPUTEUA, 

CRISTO REI E PUEIRINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS E TAXAS, DE 

ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE COMPROMISSO Nº 0032/2017.  

Documentos de Habilitação  

Prezados Senhores,   

1. A (PROPONENTE), por seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO no âmbito do certame em referência, conforme os requisitos definidos no EDITAL;  

2. A Proponente declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do EDITAL em referência e que 

os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas conferidas à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO de conduzir diligências para verificar a veracidade dos documentos apresentados e buscar quaisquer 

esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles contidas;  

3. A Proponente declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora apresentados são completos, 

verdadeiros e corretos em cada detalhe.  

  

Local e Data  

  

  

Assinatura do Representante Legal   

Carimbo  
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE LIVRE ACESSO AOS DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS  

  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG  

  

  

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, SISTEMAS COLETIVOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, APUÍ, URUCURITEUA, 

SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO ANTÔNIO ACAPUTEUA, 

CRISTO REI E PUEIRINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS E TAXAS, DE 

ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE COMPROMISSO Nº 0032/2017.  

  

Prezados Senhores,   

De acordo como disposto no inciso III, §2º, art. 8º, do Decreto Federal nº 7.851/11, DECLARO e CONCEDO livre 

acesso aos documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação e do contrato decorrente para os 

servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.  

  

  

Local e Data  

  

Assinatura do Representante Legal   

Carimbo  
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DE OBRA  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG  

  

  

Declaro, para os devidos fins que eu, _________________________________________________, na qualidade de 

profissional responsável pela empresa  

___________________________________________, CNPJ ________________________________, telefone ( ) 

___________________compareci ao local dos serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES 

RURAIS (BELA VISTA, SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

EM COMUNIDADES RURAIS (BELA VISTA, APUÍ, URUCURITEUA, SERRARIA BOA VISTA, SÃO JORGE, 

LADEIRA, SÃO JOÃO DO FURO, SANTO ANTÔNIO ACAPUTEUA, CRISTO REI E PUEIRINHA), NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA 

COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS E TAXAS, DE ACORDO COM MEMORIAL 

DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – SEMIU e o TERMO DE 

COMPROMISSO Nº 0032/2017, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitação acima 

mencionada, do qual dou plena ciência das condições as quais se realizarão a obra.   

LOCAL E DATA  

____________________________________  

Eng.º Responsável (Carimbo)  

DE ACORDO:   

____________________________________________  

(Assinatura e Carimbo)  

ENGº. RESPONSÁVEL   

PREFEITURA MUNICIPAL   

  

  

  

ANEXO XIII – DECLARAÇÃO CONJUNTA  



  

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

  

  

  

  
 Rod. BR 010, s/nº, Bairro: Industrial, Vila França, São Miguel do Guamá, CEP: 68.660-000    41  

    

  
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO   
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

REF.: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG  

  

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua --------------------------------------, nº ----------, 

bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 

solicitado no: EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 001/2020/DLC/PMSMG, DECLARA, sob as penas da lei, que:  

1. Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores 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. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.  

2. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90);  

3. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93;  

4. Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no edital.  

5. Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.  

6. (  ) Declaro, sob as penas da Lei, que nossa empresa não está enquadrada no tratamento favorecido às ME/EPP.  

7. (    ) Declaro para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de 

deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0012/2008, publicada em 11.06.2008), em 

função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.  

  
Local e Data  

  

  

  
Assinatura do representante legal sob carimbo RG:  

CPF:  
CNPJ da empresa:  


		2020-07-27T15:58:19-0300
	GEVLA SILVA PINHEIRO:00371886236




